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INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając 

zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

 z 2019 r poz.2019ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 

art. 275 pkt 1 o wartości szacunkowej zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 214 000 

euro dla dostaw na realizowane zadanie:  

„ Dostawa leków”, CPV 33.60.00.00-6 - produkty farmaceutyczne (ogłoszenie ukazało się w 

Biuletynie Zamówień  Publicznych w dniu 10.08.2021 r pod numerem 2021/BZP 00143464/01, 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz adres poczty elektronicznej: adm@sokolowka.pl ),wybrano ofertę na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia  

1. Cena – waga  100% 

Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez :  Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław  - uzyskała w kryterium cena 100,00 punktów. Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia 

wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami specyfikacji  warunków zamówienia 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wg przyjętego kryterium zawiera tabela: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena 

brutto (zł)  

Termin wy-

konania za-

mówienia 

Ocena punk-

towa w kryte-

rium (cena) 

Łączna  

punktacja 

     

1. 

 

 

 

 

 Urtica Sp. z o.o.  

ul. Krzemieniecka 120 

 54-613 Wrocław 

 

 

316217,15 

 

 

 

12 miesięcy 

 

 

100,00 

 

 

100,00 

 

2. 

 

Farmacol Logistyka Sp. z o. o. 

ul. Szopienicka 77 

40-431 Katowice 

 

 

382048,18 

 

12 miesięcy 

 

82,77 

 

82,77 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 

nie odrzucono oferty.  

Zamawiający informuję, że zgodnie z art.308 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień publicznych w 

przypadku nie wniesienia odwołania, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

                                                                                z upoważnienia Prezesa Zarządu 

                                                                                           Bogdan Nawrocki 
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